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   Urządzenia  QNAP testowaliśmy już kilkukrotnie. Ostatni opis modelu 
TS-EC1680U-RP publikowany w numerze 10/2015 postawił wiele zna-
ków zapytania w kontekście nadchodzącej wersji platformy systemowej 
QTS. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie nowości pojawiły się z nowym OS-em.

QNAP TVS-EC1580MU-SAS-RP 
z nowym systemem QTS 4.2

Pamięci masowe 

12/2015

Marcin Jurczyk

 Z  unifikowana pamięć masowa NAS 
z obsługą standardu SAS 12 Gb/s 

i  automatycznego tieringu oraz z  pro-
cesorem Intel Xeon E3” – tymi słowa-
mi producent opisuje najnowszą serię 
rozwiązań przeznaczonych dla klienta 
biznesowego, oznaczoną symbolem TVS-
-ECx80MU-SAS. Porównując do dotych-
czas oferowanych rozwiązań tego typu, 
rzeczywiście mamy do czynienia z nową 
jakością, zarówno w  kontekście wydaj-
ności, jak i  funkcjonalności – głównie 
za sprawą nowej wersji oprogramowania 
systemowego QTS 4.2.

Tym razem na  potrzeby testu udo-
stępniono nam pamięć NAS wyposa-
żoną w  trzy rodzaje nośników, abyśmy 
mogli sprawdzić, jak działają najnowsze 
funkcje, w  tym automatyczny tiering. 
Model przekazany do  testów to  TVS-
-EC1580MU-SAS-RP, który wydaje  się 
idealną platformą do  sprawdzenia no-
wości zaprezentowanych wraz z  naj-
nowszą wersją firmware'u  QNAP-a. 
Przyglądając  się wprowadzonym roz-
wiązaniom, skupiliśmy  się na  najcie-
kawszych funkcjach przydatnych w za-
stosowaniach biznesowych, takich jak 
wspomniany już automatyczny tiering 
czy  wirtualizacja. Ogólny opis możli-
wości systemu i  pamięci masowych 
dostarczanych przez tego producen-
ta można znaleźć w  „IT Professional” 
10/2015, s. 68.

> SOLIDNY SPRZĘT
TVS-EC1580MU-SAS-RP to  dość cie-
kawe rozwiązanie od strony sprzętowej. 
Mamy bowiem do  czynienia z  mode-
lem mogącym obsłużyć do  15 dysków 
twardych. Nieparzysta liczba nośników 
może przez chwilę zastanawiać, choć 
już pierwszy rzut oka na  urządzenie 
rozwiewa wątpliwości. W  obudowie 
o  wysokości 2U QNAP postanowił 
umieścić 9 kieszeni dyskowych w ukła-
dzie poziomym oraz 6 kieszeni w pionie. 
Kieszenie w  układzie horyzontalnym 
pozwalają na  instalację nośników  3,5” 
SAS 12 Gbps, SAS/SATA 6 Gbps/3 Gbps 

oraz  2,5-calowych dysków SAS/SATA. 
Pozostałe sloty przeznaczone są na dys-
ki 2,5” SAS/SATA SSD.

Testowy NAS wyposażono w  4  dys-
ki twarde  3,5” NL-SAS o  pojemno-
ści 6 TB, 4 dyski 2,5” SAS 600 GB 15k 
RPM oraz  2 dyski SSD o  pojemności 
400  GB. W  takiej konfiguracji mogli-
śmy przetestować m.in. nową funkcję 
Qtier, o czym w dalszej części artykułu. 
Standardowa konfiguracja urządzenia 
nie zawiera żadnych dysków twardych. 
QNAP dostarcza za to  macierze TVS 
z  preinstalowaną pamięcią podręczną 
w  formie  2 modułów SSD mSATA – 
w przypadku testowanego modelu o po-
jemności 128 GB każdy. Wybór dysków 
do obsadzenia każdego rodzaju kieszeni 
zależy wyłącznie od  potrzeb użytkow-
nika. Na  przykład sześć slotów  2,5-ca-
lowych można przeznaczyć w  całości 
na  instalacje dysków SSD, które mogą 
zostać wykorzystane jako szybka pamięć 
cache dla całego rozwiązania.

Za wydajną pracę pamięci masowej 
odpowiada  4-rdzeniowy procesor Intel 
Xeon E3–1246v3, taktowany z  często-
tliwością  3,5 GHz. Płyta główna pozwa-
la na  instalację do  4 modułów pamięci 
RAM ECC o pojemności do 8 GB, co daje 
w sumie 32 GB pamięci użytecznej. Stan-
dardowo dostępne są 4 porty GbE. Liczba 
portów może zostać rozbudowana o kolej-
ne 4 złącza w standardzie 1 Gb lub 10 Gb. 
Dzięki współpracy z  firmą Mellanox te-
stowany NAS obsługuje karty adapterowe 
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QNAP TVS-EC1580MU-SAS-RP
Specyfikacja
procesor Intel Xeon E3–1246v3 3,5 GHz
16 GB RAM (do 32 GB)
9 x 3,5” lub 2,5” SAS 12 Gb/s  
oraz 6 × 2,5” SAS/SATA
4 x Gigabit RJ-45 Ethernet port (możliwość 
rozszerzenia do 8 x 1 Gb LAN lub 4 × 10 Gb 
+ 4 × 1 Gb LAN), opcjonalnie wsparcie  
dla 10/40/56 GbE
4 x USB 3.0 port
4 x USB 2.0 port
2 x PCIe slot
HDMI
redundantne zasilanie 450 W

Cena netto
urządzenie (bez dysków): 32 000 zł, 
railkit: 500 zł
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ConnectX-3 Pro, umożliwiające łączność 
w standardzie 10/40/56 Gigabit Ethernet, 
co w tej klasie urządzeń jest raczej wyjąt-
kiem. Pojemność całkowitą urządzenia 
można rozbudować za pośrednictwem 
do 8 dodatkowych półek dyskowych (12- 
lub 16-dyskowe do wyboru). W ten spo-
sób można uzyskać do 1102 GB całkowi-
tej pojemności RAW.

Z tyłu obudowy oprócz portów RJ45 
znajduje  się także  8 portów USB – 
po  4  w  każdym ze  standardów  2.0 
oraz  3.0. Podobnie jak w  przypadku 
wszystkich produktów firmy QNAP 
można je wykorzystać na potrzeby pod-
łączenia m.in. zewnętrznego nośnika 
danych, zasilacza UPS czy  drukarki. 
Ponadto znajdziemy tu również port 
konsoli, złącze HDMI, port mini SAS, 
a  także wyprowadzenie dla dwóch kart 
PCIe. Redundantne zasilacze to  stan-
dard w modelach tej serii.

Według deklaracji producenta konfigu-
racja sprzętowa w warunkach laboratoryj-
nych wystarcza na uzyskanie wydajności 
na poziomie 3,8 TB/s i 238 tys. operacji 
wejścia/wyjścia, przy wykorzystaniu tylko 
dysków SSD w konfiguracji RAID5.

> AUTOMATYCZNY TIERING
Jedną z najbardziej przydatnych funk-
cji wprowadzonych w najnowszej wer-
sji oprogramowania systemowego QTS 
jest funkcja automatycznego tieringu. 
Tego typu rozwiązania charakteryzo-
wały dotychczas macierze i  rozwiąza-
nia NAS z wyższej półki. Najwyraźniej 
QNAP jednak zdecydował, że  już czas 
pokazać, iż  najnowsze produkty były 
dostępne dla szerszej grupy wymagają-
cych klientów biznesowych.

Tier to pojęcie wprowadzone do roz-
wiązań pamięci masowej, aby zróż-
nicować poziomy wydajności danego 
rozwiązania – zarówno od strony liczby 
operacji odczytu/zapisu na sekundę, jak 
też czasu dostępu do danych.

Ideą tego typu mechanizmów jest 
zapewnienie jak największej elastycz-
ności pamięci masowej, zarówno pod 
kątem zróżnicowanej wydajności, jak 
i oszczędności na poziomie wyboru kon-
kretnego rozwiązania.

Producenci rozwiązań storage różnie 
definiują poziomy wydajności, ale w ogól-
nym założeniu powiązane są one z rodza-
jem nośników wykorzystanych do prze-
chowywania danych. Na  potrzeby 
artykułu użyliśmy pewnego uprosz-
czenia, zgodnie z  którym można wy-
różnić następujące poziomy wydajności:
 � Tier0 – pamięć masowa wykorzy-
stująca szybkie nośniki flash, któ-
rej wydajność szacuje  się na  po-
ziomie kilkuset tysięcy IOPS, przy 

równoczesnym zachowaniu czasów 
dostępu na poziomie poniżej 1 ms;

 � Tier1 – macierze dyskowe, których 
podstawowym elementem są  szyb-
kie dyski tradycyjne, działające 
w  oparciu o  interfejsy SAS i  pra-
cujące z  prędkością 15 000/s.  Wy-
dajność sięga w  tym przypadku 
200 000 IOPS, a  czasy dostępu +
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Automatyczny tiering 
danych Qtier oferowany 

przez TVS-EC1580MU-SAS-
-RP z systemem QTS 4.2 jest 

możliwy do zrealizowania dzięki 
wykorzystaniu interfejsu komuni-
kacyjnego SAS i zróżnicowanych 

pod względem wydajności 
nośników danych.

+

Nowy, udoskonalony interfejs użytkownika zaprojektowano, wykorzystując  
sugestie użytkowników z całego świata.
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+ do danych oscylują na poziomie po-
jedynczych milisekund;

 � Tier2 – nieco mniej wydajne rozwią-
zania, wciąż bazujące na  dyskach 
SAS lub NL-SAS o  nieco większej 
pojemności i  mniejszej wydajności 
IOPS, gdzie czasy dostępu nie  od-
grywają aż tak krytycznej roli w do-
stępie do danych;

 � Tier3 – rozwiązania storage o  zde-
cydowanie mniejszej wydajności 
IOPS, nadające  się na  potrzeby 
przechowywania dużych plików 
typu strumienie AV czy  backupy. 
W  tym przypadku dominują dyski 
SATA o wysokiej pojemności;

 � Tier4 – ponadto niektórzy producen-
ci sprzętu i  oprogramowania defi-
niują również poziom wydajności 
Tier4, w  kontekście rozwiązań dla 
backupu i archiwizacji, gdzie ważna 
jest strumieniowa prędkość odczytu/
zapisu danych.
Automatyczny tiering to mechanizm 

pozwalający na  skonfigurowanie po-
jedynczej puli pamięci, w  skład której 

wchodzić może kilka różnych grup dys-
kowych, charakteryzujących  się zróż-
nicowanym poziomem wydajności, 
a pomiędzy którymi odbywa się automa-
tyczna redystrybucja danych w zależno-
ści od  zapotrzebowania na  wydajność. 
Decyzja o przeniesieniu danych pomię-
dzy grupami dyskowymi o różnych po-
ziomach wydajności podejmowana jest 
na  podstawie analizy dostępu do  da-
nych przechowywanych na  dyskach – 
zasoby, do których jest więcej odwołań 
i  które wymagają większej przepusto-
wości, składowane są  na  najszybszych 
napędach. Z  kolei dane rzadko uży-
wane, niewymagające wyśrubowanych 
parametrów dostępu, przenoszone 
są na dyski o niższej wydajności. Dzięki 
takiemu podejściu możliwe jest podnie-
sienie parametrów wydajnościowych 
systemu dyskowego, przy równoczesnej 
redukcji kosztów – nie ma potrzeby in-
westowania w dedykowane rozwiązania 
dla każdego poziomu wydajności. Auto-
matyczny tiering pozwala zatem na za-
spokojenie zróżnicowanych wymagań 

co  do  wydajności zasobów dyskowych 
w  ramach pojedynczego urządzenia 
storage.

> TRÓJSTOPNIOWY 
TIERING QTIER
Rozwiązanie automatycznego tieringu 
od QNAP nosi nazwę Qtier. Co do idei 
mechanizm ten działa analogicznie 
jak rozwiązania konkurencji – auto-
matycznie przenosi tak zwane dane 
„gorące” na  najbardziej wydajne za-
soby dyskowe, a  z  kolei dane „zim-
ne” na  bardziej pojemne, wolniejsze 
i  tańsze dyski. Z  racji tego, że  QNAP 
wspiera trójstopniowy tiering, na dys-
kach o  pośredniej wydajności mogą 
być zapisywane dane „ciepłe”. W przy-
padku testowanego modelu najbardziej 
wymagające dane przechowywane 
są na grupie RAID0 składającej się z 2 
dysków SSD o pojemności 400 GB każ-
dy. Kolejną wg wydajności grupę two-
rzą 4 dyski SAS o pojemności 600 GB, 
kręcące  się z  prędkością 15k RPM 
i  pracujące w  konfiguracji RAID5. 
Najwolniejszy, a  zarazem najbardziej 
pojemny tier zbudowany jest z 4 dys-
ków NL-SAS o pojemności 6 TB. Jak 
już wspomniano na początku, maszy-
na udostępniona do  testów posiadała 
także wewnętrzną pamięć podręczną 
w formie 2 wewnętrznych dysków SSD 
mSATA o  pojemności 128  GB każdy. 
Qtier obsługuje również tego typu ca-
che SSD i  właśnie tego typu pamięć 
wykorzystywana jest do  obsługi ma-
łych, zmiennych porcji najbardziej ak-
tywnych danych.

Konfiguracja funkcji Qtier jest bar-
dzo prosta – podczas tworzenia nowej 
puli pamięci konieczne jest jedynie 
zaznaczenie opcji Enable storage auto tie-
ring. Następnie kreator przeprowadza 
użytkownika w  następujących po  so-
bie krokach przez konfigurację kolej-
nych poziomów wydajności, bazując 
na  zainstalowanych typach napędów 
dyskowych. W  trakcie konfiguracji 
możliwe jest dostosowanie poziomu 
zabezpieczenia danych RAID czy zdefi-
niowanie dysku zapasowego hot-spare. 
Kreator konfiguracji pozwala także 

Podczas tworzenia wolumenu można zdecydować, czy będzie on korzystał  
z funkcji SSD Cache.
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zarezerwować przestrzeń na  potrzeby 
kopii migawkowych. Całkowita pojem-
ność dostępna w ramach puli pamięci 
zostanie pomniejszona o dane zarezer-
wowane na  snapshoty. Ostatnim, lecz 
równocześnie najważniejszym krokiem 
jest określenie harmonogramu dla pro-
cesu przenoszenia danych w  ramach 
zdefiniowanej puli Qtier.

Relokacja danych na podstawie ana-
lizy operacji dyskowych i  wymaganej 
wydajności nie odbywa się bez wpływu 
na  ogólną wydajność całego systemu, 
stąd operacje relokacji najlepiej za-
planować na  godziny poza szczytem 
aktywności na  urządzeniu dyskowym, 
np. w porze nocnej lub w weekend. Tak 
skonfigurowana pula pamięci jest w za-
sadzie gotowa do pracy w oparciu o me-
chanizm Qtier – można na niej tworzyć 

wolumeny czy  LUN-y iSCSI, tak jak 
na  zwykłych pulach dyskowych RAID. 
W ustawieniach puli Qtier można do-
datkowo ustawić parametry szybkości 
wykonywania relokacji danych oraz 
domyślnego poziomu zapisu. W  przy-
padku pierwszej opcji definiujemy 
w  rzeczywistości, ile zasobów oblicze-
niowych NAS-a będzie przeznaczonych 
na  relokację danych (trzy poziomy). 
Ma to bowiem istotny wpływ na wydaj-
ność pozostałych usług hostowanych 
na  urządzeniu. Druga opcja definiuje, 
gdzie w pierwszej kolejności będą zapi-
sane dane – do wyboru jeden z trzech 
uprzednio zdefiniowanych tierów dys-
kowych. W zakładce wyświetlającej sta-
tystyki administrator może sprawdzić, 
ile danych zostało relokowanych po-
przednim razem dla każdego poziomu 

wydajności, oraz znaleźć informacje, 
czy  relokacja odbyła  się na  wolniejsze 
czy  szybsze zasoby. Dostępne są  rów-
nież dane historycznych operacji dys-
kowych.

> WIRTUALIZACJA I KONTENERY
W  2014 roku QNAP zaprezentował 
Virtualization Station jako zintegrowa-
ne rozwiązanie umożliwiające urucha-
mianie wirtualnych maszyn w oparciu 
o  hypervisor KVM (Kernel-based Vir-
tual Machine). KVM to  sprawdzona 
platforma wirtualizacyjna, umożliwia-
jąca uruchomienie najpopularniej-
szych systemów operacyjnych. Dzięki 
temu pamięć masowa NAS od QNAP-a 
może nie  tylko serwować przestrzeń 
dyskową na  potrzeby środowisk wir-
tualnych za pośrednictwem proto-
kołu iSCSI, ale również być hostem 
dla maszyn wirtualnych przechowy-
wanych bezpośrednio na  urządzeniu. 
Virtualization Station to aplikacja do-
stępna z  poziomu App Center – jest 
prosta w  instalacji i obsłudze. Obrazy 
gotowych maszyn wirtualnych można 
importować za pośrednictwem obsłu-
giwanych marketów VM. Ze  względu 
na ograniczenia związane z platformą 
sprzętową trudno mówić tu o  możli-
wości budowy produkcyjnego klastra 
dla wirtualizacji. Virtualization Sta-
tion świetnie nada  się za to  do  szyb-
kiego, awaryjnego odzyskiwania ma-
szyn wirtualnych z  kopii zapasowej 
lub jako środowisko testowe. QNAP 
z powodzeniem może również praco-
wać jako stacja robocza, dzięki wypro-
wadzeniu konsoli maszyny wirtualnej 

Relokacja danych pomiędzy dyskami o różnej wydajności odbywa się  
w oparciu o zdefiniowany harmonogram.
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poprzez port HDMI na  zewnętrzny 
monitor. Za pomocą Virtualization Sta-
tion możliwe jest również udostępnie-
nie maszyn wirtualnych jako zdalnych 
pulpitów. Obsługiwane są  także kopie 
migawkowe VM. Wraz z  wersją  2.0 
pojawiło  się sporo ulepszeń – jed-
nym z  ważniejszych jest wsparcie dla 
przełączników wirtualnych w  miejsce 
dedykowanej sieci dla maszyn wirtual-
nych. Wirtualne przełączniki pozwalają 
współdzielić interfejsy sieciowe NAS-a, 
dzięki czemu możliwa jest chociażby 
komunikacja między maszynami wir-
tualnymi oraz zasobami NAS. Wprowa-
dzono również możliwość wykonywania 
backupu maszyn wirtualnych, włącz-
nie z opcją tworzenia kopii aktywnych 
maszyn wirtualnych. Kopie zapasowe 
można teraz zaplanować z  użyciem 
harmonogramu.

Całkowitą nowością, która pojawiła się 
wraz z  wydaniem systemu QTS  4.2, 
jest Container Station – aplikacja inte-
grująca lekkie technologie wirtualiza-
cyjne LXC oraz Docker. W  odróżnie-
niu od  Virtualization Station mamy tu 
do czynienia z wirtualizacją na poziomie 
systemu operacyjnego oraz wirtualizacją 
aplikacji. LXC to  technologia wirtuali-
zacji na  poziomie systemu operacyjne-
go, umożliwiająca wirtualizację wielu 
wyizolowanych systemów Linux w  for-
mie kontenerów na  pojedynczym ho-
ście zarządzającym. Izolacja odbywa się 
na poziomie procesów i kontroli zasobów 
między innymi za pośrednictwem me-
chanizmów cgroups dostępnych w jądrze 
systemu Linux od wersji 2.6.24. Dzięki 
temu nie  ma konieczności budowania 
całkowicie niezależnych bytów, jakimi 
są pełne maszyny wirtualne, co pozwala 

zaoszczędzić zasoby. Kontenery nie mu-
szą emulować warstwy sprzętowej, dzięki 
czemu są bardziej wydajne. Docker ba-
zuje na tej samej koncepcji kontenerów 
co LXC, z tym że pojedynczy kontener 
został zredukowany do  pojedynczego 
procesu/aplikacji, a funkcjonalność za-
rządzania większością elementów zo-
stała przeniesiona na poziom Dockera. 
QNAP deklaruje, że  jest jedynym pro-
ducentem rozwiązań NAS oferującym 
równocześnie wsparcie dla kontenerów 
LXC oraz Dockera. Lekka wirtualiza-
cja pozwala na  uruchamianie dużo 
większej liczby kontenerów niż maszyn 
wirtualnych na  tych samych zasobach 
sprzętowych. Wbudowany Docker Hub 
Registry umożliwia bezpośrednie wy-
szukiwanie spośród tysięcy aplikacji 
dostępnych globalnie. Dzięki funkcji 
importu i  eksportu kontenerów moż-
liwe jest też bardzo szybkie tworzenie 
kopii zapasowych i  przenoszenie kon-
tenerów, również do chmury. 

Podobnie jak w  przypadku Virtuali-
zation Station instalacja rozwiązania 
sprowadza  się do  zainstalowania apli-
kacji Container Station z poziomu App 
Center. Po  instalacji należy wskazać 
folder, w którym będą przechowywane 
obrazy i  kontenery. Plik obrazu (tylko 
do  odczytu) to  szablony wykorzysty-
wane do  tworzenia kontenera mo-
gące zawierać wersję systemu Linux 
lub aplikacje. Na  podstawie jednego 
pliku obrazu można utworzyć wiele 
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QNAP z roku na rok wzmac-
nia swoją pozycję na rynku 
rozwiązań NAS nie tylko za 
sprawą coraz bardziej dojrza-
łych i wydajnych rozwiązań 
sprzętowych, ale głównie 
dzięki funkcjom dostępnym 
w kolejnych odsłonach opro-
gramowania systemowego 
QTS. TVS-EC1580MU-SAS-RP 
to reprezentant najnow-
szej linii urządzeń pamięci 
masowej, umożliwiający 

wykorzystanie zaawanso-
wanych mechanizmów 
dostępnych w najnowszej 
wersji oprogramowania 4.2. 
Automatyczny tiering danych 
Qtier, możliwy do zrealizowa-
nia dzięki wykorzystaniu in-
terfejsu komunikacyjnego SAS 
i zróżnicowanych pod wzglę-
dem wydajności nośników 
danych, to wyraźny sygnał 
wysłany konkurencji. Jeszcze 
do niedawna tego typu 

mechanizmy zarezerwowane 
były dla rozwiązań z wyższej 
półki cenowej. Teraz to się 
zmienia. Na uwagę zasłu-
gują również rozbudowane 
możliwości wirtualizacyjne, 
w tym wsparcie dla kontene-
rów LXC oraz Dockera. O ile 
uruchamianie tradycyjnych 
maszyn wirtualnych bezpo-
średnio na sprzęcie tego typu 
jest dość mocno ograniczone 
ze względu na dostępną moc 

obliczeniową, o tyle już lekka 
wirtualizacja za pomocą kon-
tenerów sprawdza się dla cał-
kiem szerokiej gamy zastoso-
wań. Wydaje się, że ostatnim 
krokiem w kierunku świata 
Enterprise jest zapewnienie 
redundancji sprzętowej na po-
ziomie kontrolera. Na razie 
awaria jednego z głównych 
komponentów sprzętowych 
jest krytyczna dla działania 
całego systemu.

PODSUMOWANIE

Włączenie funkcji automatycznego tieringu Qtier sprowadza się do zaznaczenia 
opcji podczas tworzenia nowej puli pamięci.
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kontenerów (dostępne są obrazy LXC, 
Docker oraz aplikacje).

Tworzenie i zarządzanie kontenerami 
z  poziomu webGUI QNAP jest proste 
i  intuicyjne. Dzięki Virtualization oraz 
Container Station platforma QNAP sta-
je się uniwersalnym rozwiązaniem wir-
tualizacyjnym, ograniczonym jedynie 
możliwościami sprzętu. Mimo wszystko 
może okazać się wystarczająca w środo-
wiskach testowych i deweloperskich.

> DODATKOWE ULEPSZENIA
QTS 4.2 poza opisanymi funkcjami de-
dykowanymi głównie klientom bizneso-
wym wprowadza szereg zmian i ulepszeń 
w  pozostałych modułach. Na  pierwszy 
rzut oka wyróżnia  się ulepszony inter-
fejs graficzny użytkownika. Producent 
podkreśla płaską konstrukcję webGUI, 
dzięki czemu dostęp do  ustawień jest 

bardziej intuicyjny i uproszczony do mi-
nimum. Nowością jest też aplikacja 
wyszukiwania Qsirch, będąca pełnotek-
stowym silnikiem wyszukiwania w cza-
sie rzeczywistym obiektów przechowy-
wanych na  zasobach dyskowych NAS. 
Sporo nowości zaimplementowano też 
w kontekście bezpieczeństwa danych – 
m.in. pojawiło się dwustopniowe uwie-
rzytelnianie oraz szyfrowanie udostęp-
nionych folderów.

Na  uwagę zasługuje również funk-
cjonalność kopii migawkowych snaps-
hot na  poziomie woluminów oraz LUN  
iSCSI. Obsługiwanych jest do 64 migawek 
dla pojedynczego wolumenu. Limit dla 
całego systemu kształtuje się na poziomie 
256 snapshotów. Kopie migawkowe mogą 
także być replikowane do zdalnych loka-
lizacji za pośrednictwem funkcji Snapshot 
Replica, dostępnej z  poziomu aplikacji 

Backup Station. Sporo ulepszeń dotyczy 
również aplikacji File Station. Użytkow-
nicy mogą teraz bezpośrednio przeglądać 
i przesyłać materiały pomiędzy wieloma 
urządzeniami QNAP oraz publicznymi 
usługami chmurowymi, takimi jak: Drop-
box, Google Drive, Microsoft OneDrive, 
Amazon Cloud Drive, Box i Yandex Disk. 
Lista nowości i ulepszeń jest bardzo dłu-
ga, jednak tylko część funkcjonalności 
dotyczy zastosowań biznesowych. Za-
interesowanych odsyłamy na  oficjalną 
stronę nowego systemu QNAP QTS 4.2  
(qnap.com/qts/4.2/pl). 

Autor jest architektem w międzynarodowej 
firmie z branży IT. Zajmuje się infrastrukturą 
sieciowo-serwerową, wirtualizacją 
infrastruktury i pamięcią masową.

Werdykt
QNAP TVS-EC1580MU-SAS-RP  

Zalety

+   Automatyczny tiering Qtier
+   Rozwiązania Virtualization Station 

oraz Container Station
+   Duża maksymalna pojemność  

systemu (1102 GB RAW)
+   Pamięć podręczna SSD cache
+   Duża liczba dodatkowych aplikacji 

(pakiety QPKG)
+   Intuicyjny interfejs użytkownika
+   3 lata gwarancji podstawowej

Wady

–   Nie najlepsza polonizacja interfejsu
–   Dodatkowo płatny zestaw  

do montażu w szafie rackowej

10/10
Ocena

QNAP wspiera trzywarstwowy tiering danych – najszybszy tier korzysta  
z dysków SSD.
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